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Παπαστεργίου: Ποια είναι τα όρια ευθύνης των Δήμων 
για τις πυρκαγιές

Να ξεκαθαρίσουμε πως οι Δή-
μοι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ την ευθύνη κα-
θαρισμού των δασών, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για τη διάνοιξη των 
δασικών δρόμων και τον καθαρι-
σμό των ΕΚΤΟΣ σχεδίου εκτάσεων, 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ την ευθύνη κοπής 
των δέντρων κάτω από γραμμές με-
ταφοράς ενέργειας. Για όλα τα πα-
ραπάνω, ΞΕΚΑΘΑΡΑ δεν έχουμε 
ευθύνη κι αρμοδιότητα.

Οι Δήμοι ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ κι ΑΡ-
ΜΟΔΙΟΤΗΤΑ για τις δικές τους 
εκτάσεις, τους κοινόχρηστους χώ-

ρους, κάποια (όχι όλα) περιαστι-
κά πάρκα και άλση, καθώς ΚΑΙ 
την ευθύνη να κινηθούν οι διαδι-
κασίες για να καθαριστούν ιδιω-
τικά οικόπεδα ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ.

Συνεπώς αφήνουμε δάση, δασι-
κούς δρόμους, αντιπυρικές ζώ-
νες και εκτός σχεδίου χωράφια, 
για αυτούς που έχουν την ευθύ-
νη καθαρισμού και προστασίας 
τους. Την οποία πάντως σίγουρα 
δεν έχουμε εμείς.

 

Πάμε στα εντός σχεδίου οικόπε-
δα, άλση και κοινόχρηστους χώ-
ρους.

Πόσοι γνωρίζουν τη νόμιμη δια-
δικασία για το πως μπορούμε να 
καθαρίσουμε ένα οικόπεδο, ακό-
μη και με τη φετινή, θεωρητικά 
πιο ευέλικτη διαδικασία;

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαί-
σιο , από την 1η Μαΐου και μετά, 
πρέπει

 

Να εντοπίσουμε τα οικόπεδα 
αυτά, ή να μας τα υποδείξουν οι 
πολίτες, όπως ευρέως γίνεται.

Στη συνέχεια πρέπει να ΕΝΤΟ-

ΠΙΣΟΥΜΕ τον ιδιοκτήτη αν είναι 
γνωστή η διεύθυνση κατοικίας του 
(και αν είναι μόνον ένας κλπ) , 
καθώς και να τον ειδοποιήσουμε 
εντός εύλογου διαστήματος (πχ. 
10 ημερών) για την υποχρέωσή 
του να καθαρίσει την ιδιοκτησία 
του. Η ίδια διαδικασία γίνεται με 
ανάρτηση της πρόσκλησης στον 
πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, 
σε περίπτωση που οι υπόχρεοι εί-
ναι άγνωστων στοιχείων ταυτότη-
τας ή αγνώστου διαμονής.

Μετά την παρέλευση του διαστή-
ματος αυτού ελέγχουμε αν έχει γί-
νει καθαρισμός, ενώ σε περίπτωση 
περιφραγμένων ή επαρκώς περι-
τοιχισμένων χώρων ειδοποιούμε 
την πυροσβεστική, η οποία πρέπει 
να κάνει ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 
έλεγχο.

Στη συνέχεια, εφόσον συντρέχουν 
οι λόγοι, οφείλουμε να κινήσουμε 
διαδικασία για εισαγγελική εντολή 
εισόδου στην ιδιοκτησία και κα-
θαρισμό της, με παράλληλη χρέω-
ση του κόστους που θα προκύψει, 
στους ιδιοκτήτες.

Αυτή είναι η διαδικασία που πρέ-
πει να ακολουθήσουμε, διαδικα-
σία που απαιτεί χρόνο. Τη διαδι-
κασία αυτή δεν τη θεσμοθέτησε 
η αυτοδιοίκηση και όσα αναφέ-
ρουμε, είναι για να γνωρίζουν οι 
πολίτες την αλήθεια. Δεν τα ανα-
φέρουμε ως δικαιολογία, γιατί δεν 
ψάχνουμε για δικαιολογίες.

Είναι η νομοθεσία που πρέπει να 
ακολουθηθεί, παρότι η δική μας 
άποψη, η οποία ΠΑΡΑ πολλές φο-
ρές στο παρελθόν έχει κατατεθεί, 
είναι πως τα οικόπεδα θα πρέπει 
την 1η Μαΐου να είναι καθαρά. Αν 
δεν είναι, μπαίνουμε και καθαρί-
ζουμε χωρίς καμία άλλη ειδοποί-
ηση, χρεώνοντας το κόστος στους 
ιδιοκτήτες.

Σε όλη την παραπάνω αναχρονι-
στική νομοθεσία, προσθέστε και 
τις συναρμοδιότητες με τα Δασαρ-

χεία (όπου απαιτείται η άδειά 
τους πχ. για άλση), τους χρό-
νους που απαιτούν οι εγκρί-
σεις μελετών κλπ. Στη διάθεση 
οποιουδήποτε δύσπιστου ημε-
ρομηνίες, αριθμοί πρωτοκόλ-
λου και πραγματικά παραδείγ-
ματα.

Αν θέλουμε όμως να είμαστε 
υπεύθυνοι και ουσιαστικοί, 
πρέπει να στηρίξουμε με πρά-
ξεις κι όχι με λόγια τις απαραί-
τητες νέες εθνικές στρατηγικές 
και ένα νεοσύστατο, πλην τε-
λείως γυμνό από αρμοδιότητες 
και πόρους Υπουργείο.

 

Χρειάζονται ειλικρινείς απα-
ντήσεις σε μια σειρά από ερω-
τήματα :

 Θα τρέξει το πρόγραμμα 
αγοράς εξοπλισμού από το Τα-
μείο Ανάκαμψης; Αν ναι, πότε;

 Θα απλοποιηθεί επιτέλους 
η νομοθεσία για να κάνουμε 
τη δουλειά μας; Ή μήπως τε-
λικά έχουμε τόσο αλλοτριωθεί 
ως χώρα που θεωρούμε ότι η 
δουλειά μας είναι η γραφειο-
κρατία;

 Θα δοθούν επαρκείς πόροι 
για την πολιτική προστασία ή 
απλώς μας ενδιαφέρει να φύγει 
η ευθύνη από πάνω μας;

 

Όταν όλα τα παραπάνω απα-
ντηθούν, τότε ίσως φτιάξου-
με και ένα σοβαρό σύστημα 
πολιτικής προστασίας, Μέχρι 
τότε, θα συνεχίζουμε αρχές, 
δημοσιογράφοι και άλλοι φο-
ρείς να παίζουμε ένα τελείως 
άχαρο παιχνίδι ευθυνών, που 
κάνει τους πολίτες να χάνουν 
την όποια εμπιστοσύνη έχουν 
ακόμη προς τα θεσμικά όργα-
να του κράτους.

Προφανώς ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπα-
στεργίου μπέρδευε τις θεσμικές ευθύ-
νες των δημάρχων με τις ηθικές.
Διότι άλλο είναι να μην έχεις λεφτά για 
να καθαρίσεις το δάσος ή το περιαστκι-
κό άλσος και άλλο να τρως σε απευθεί-
ας αναθέσεις για προσωπική προβολή 
και φυσικά άλλο είναι να κινητοποιείς 
τους εθελοντές να καθαρίσουν το άλσος 
όταν δεν έχεις λεφτά ή δεν σου περίσ-
σεψαν από σπατάλες.
Διότι άλλο είναι να έχει την ευθύνη το 
δασαρχείο να σου κάνει μία περιμετρι-
κή αντιπυρική ζώνη γύρω από την πόλη 
σου και άλλο να πιέσεις το δασαρχείο 
για να το κάνει βάζοντας και εσύ ως 
δήμος τον «οβολό» σου.
Άρα δεν έχει να κάνει με την ευθύνη του 
κάθε δημάρχου η αντιπυρική προστασία 
αλλά με το πόσο φιλότιμο κρύβει μέσα 
του ο δήμαρχος.


